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183  
1 

Dari Abu Hurairah  beliau berkata : bersabda Rasulullah  : “ Janganlah kalian mendahului 
Ramadhan dengan berpuasa sehari atau dua hari ( sebelumnya – pent ), kecuali seseorang yang 
terbiasa berpuasa dengan suatu puasa maka hendaklah dia tetap berpuasa.” 

184  
2 

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar  beliau berkata : Aku pernah mendengar Rasulullah  bersabda : “ Jika 
kalian melihat bulan sabit maka berpuasalah dan jika kalian melihat bulan sabit lagi maka berbukalah, 
jika pandangan kalian terhalangi maka tetapkanlah bilangannya.” 

185  3

Dari Anas bin Maalik  beliau berkata : bersabda Rasulullah  :  “Sahurlah kalian, karena didalam 
sahur terdapat barokah.” 

 

186  

4 
Dari Anas bin Maalik  dari Zaid bin Tsaabit  berkata : Kami pernah sahur bersama Rasulullah  
kemudian beliau berdiri untuk mengerjakan shalat. Anas berkata : Aku bertanya kepada Zaid, “ Berapa 
jarak antara adzan dengan sahur ? “ Beliau menjawab : “ Selama membaca limapuluh ayat.” 

187  
5 

                                                             
.ّالصْاب السفع" إال زجًلا": "أ، ب"ّكاٌ يف . . . " ال ٓتقدمً أحدكه زمطاٌ: "ّاللفظ ملطله، ّللبخازٖ (1082)، ّمطله (1914)زّاِ البخازٖ  1  

(.8( )1080)، ّمطله (1900)زّاِ البخازٖ  2  

(.1095)، ّمطله (1923)زّاِ البخازٖ  3  
(1097)، ّمطله (1921)زّاِ البخازٖ  4  

(1109)ّمطله - ّاللفظ لُ -(فتح/ 143/ 4)زّاِ البخازٖ  5  
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Dari ‘Aisyah dan Ummu Salamah  bahwa Rasulullah  mendapati waktu fajar padahal beliau masih 
dalam keadaan junub setelah berkumpul dengan istrinya, kemudian beliau mandi dan berpuasa. 

188  
6 

Dari Abu Hurairah  bahwasanya Nabi  bersabda : “ Siapa yang lupa padahal dia berpuasa lalu 
makan dan minum maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya, karena Allah lah yang 
memberinya makan dan minum.” 

189 

 





7

Dari Abu Hurairah  berkata : Ketika kami sedang duduk duduk bersama Rasulullah  datang 
seorang laki laki yang berkata :  “ Ya Rasulullah, celaka aku. Rasulullah  berkata : “ Kenapa engkau 
celaka ? “ Dia berkata : “ Aku mendatangi ( berjima’ – pent ) istriku ketika puasa ramadhan.” 
Rasulullah  berkata : “ Apakah engkau bisa memerdekakan seorang budak ? “ Dia berkata : “ Tidak “ 
Rasulullah  berkata : “ Apakah engkau bisa berpuasa dua bulan berturut - turut ? “ Dia berkata : “ 
Tidak. “ Rasulullah  berkata : “ Apakah engkau mampu memberi makan enam puluh orang miskin ? “ 
Dia berkata : “ Tidak “ Rasulullah  terdiam dan pada keadaan tersebut didatangkan kepada Nabi  
sewadah kurma. Maka Rasulullah  berkata : “ Siapa yang tadi bertanya ? “ Orang tersebut berkata : “ 
Saya.” Rasulullah  berkata : “ Ambil ini (kurma – pent) dan  bersedekahlah dengannya. “ Maka dia 
berkata : “ Tidak ada yang lebih fakir daripada diriku wahai Rasulullah“ Tertawalah Rasulullah   
sampai terlihat gigi taringnya dan berkata : “ Ambil kurma ini dan beri makan keluargamu. “ 

 
 

                                                             
(.1155)، ّمطله (1933)زّاِ البخازٖ  6  

(1111)، ّمطله (1936)زّاِ البخازٖ  7  
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Bab Berpuasa Pada Saat Safar dan Selainnya 

190 
8 

Dari ’Aisyah  bahwasanya Hamzah bin ‘Amr Al Aslamiy  bertanya kepada Rasulullah  : “ Apakah 
aku harus berpuasa pada saat safar ? “ – dan dia adalah orang yang banyak berpuasa – Beliau  
menjawab : “ Jika engkau menghendaki silahkan berpuasa adapun jika engkau menghendaki maka 
silahkan berbuka.” 

191
9

10 
Dari Anas bin Maalik  beliau berkata : “ Kami pernah safar bersama Rasulullah , orang yang 
berpuasa tidaklah mencela yang berbuka dan orang yang berbuka tidaklah mencela orang yang 
berpuasa.” 

192



11

Dari Abu Ad Dardaa  berkata : Kami pernah keluar bersama Rasulullah  di bulan Ramadhan pada 
hari yang sangat terik menyengat, sampai sampai salah seorang diantara kami ada yang meletakkan 
tangannya diatas kepalanya karena sangat panas, sementara diantara kami tidak ada yang berpuasa 
melainkan hanya Rasulullah  dan ‘Abdullah bin Rawaahah.” 

 

193

12

                                                             
(1121)، ّمطله (1943)زّاِ البخازٖ  8  

".يف زمطاٌ: "شاد مطله 9  

(1118)، ّمطله (1947)زّاِ البخازٖ  10  
(1122- )لُ. ّالطٔاق-، ّمطله (1945)زّاِ البخازٖ  11  

(1115)ّمطله - ّاللفظ لُ -(1946)زّاِ البخازٖ  12  
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Dari Jaabir bin ‘Abdillah  berkata : Rasulullah  berada didalam perjalanan, lalu beliau melihat 
beberapa orang yang berkumpul dan seseorang yang sedang dilindungi. Beliau  bertanya : “ Ada apa 
dengan orang ini ? “ Mereka menjawab : “ Dia sedang berpuasa.” Rasulullah  berkata : “ Bukan 
termasuk kebaikan jika seseorang berpuasa dalam perjalanan.” 
 

13 
Dalam riwayat Muslim : “ Hendaklah kalian melaksanakan rukhsah yang diberikan Allah kepada 
kalian.” 

194



14 
Dari Anas bin Maalik  berkata : “ Kami bersama Rasulullah  dalam satu perjalanan dan diantara 
kami ada yang berpuasa dan yang lainnya tidak berpuasa. Dia berkata :  “ Lalu kami singgah di suatu 
tempat persinggahan pada hari yang panas, yang paling banyak lindungannya dari kami adalah yang 
paling banyak memiliki pakaian luar, dan diantara kami ada yang berlindung dari terik matahari 
dengan tangannya. Dia berkata : “ Orang orang yang berpuasa duduk dan orang orang yang tidak 
berpuasa berdiri, mendirikan tenda dan memberi minum hewan hewan tunggangan. Lalu Rasulullah 
 bersabda : “ Orang orang yang tidak berpuasa pada hari ini pergi sambil membawa pahala.”  

 

195

15

Dari ’Aisyaah  berkata : “ Aku mempunyai hutang puasa Ramadhan sedangkan aku tidak mampu 
mengqadhanya kecuali pada bulan Syaban.” 
 

196
16

Dari ‘Aisyah  bahwa Rasullah  bersabda : “ Siapa yang meninggal sedangkan dia memiliki 
tanggungan hutang puasa maka walinya berpuasa untuknya.”  
 
 
 

                                                             
".اليت: "بدل" الرٖ: "ّعيدِ (786/ 3)زّاِ مطله  13  

.ّاللفظ ملطله (1119)، ّمطله (2890)زّاِ البخازٖ  14  
(1146)، ّمطله (1950)زّاِ البخازٖ  15  

(1147)، ّمطله (1952)زّاِ البخازٖ  16  
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17 

Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan dia berkata : Hal ini berlaku juga untuk puasa nadzar dan inilah 
perkataan Ahmad bin Hanbal.” 

 

197  

18 
Dari ‘Abdullah bin ‘Abbas  dia berkata : Datang seorang laki laki menjumpai Rasulullah  kemudian 
berkata : Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dan memiliki tanggungan puasa sebulan, 
maka apakah aku boleh mengqadha puasa untuknya ? “ Rasulullah  bertanya : “ Sekiranya ibumu 
mempunyai tanggungan hutang maka apakah engkau akan melunasinya ? “ Dia berkata : “ Ya.” 
Rasulullah  bersabda : “ Hutang kepada Allah lebih layak untuk dilunasi.” 

 



19 
Dalam riwayat yang lain : Datang seorang perempuan menemui Rasulullah  dan berkata : Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dan dia memiliki tangungan puasa nadzar, apakah aku 
boleh berpuasa untuk dirinya ? “ Rasulullah  bersabda : “ Apa pendapatmu, seandainya ibumu 
memiliki tanggungan hutang, apakah engkau akan melunasinya ? Bukankah hutangnya patut dilunasi 
? “ Dia menjawab : “ Iya.” Rasulullah  bersabda : “ Maka berpuasalah atas nama ibumu.” 

198

20 
Dari Sahl bin Sa’ad As Saa’idiy  bahwasanya Rasulullah  bersabda : “ Manusia senantiasa berada 
diatas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur.” 

                                                             
(69 - 68)ص " اإلملاو بأحلاو ّآداب الصٔاو: "، ّاىظس(2400)زّاِ أبْ داّد  17  

(155( )1148)، ّمطله (1953)زّاِ البخازٖ  18  
.(فتح/ 193/ 4)، ّاىظس البخازٖ (156( )1148)زّاِ مطله  19  

(1098)، ّمطله (1957)زّاِ البخازٖ  20  
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199

2122 
Dari ‘Umar bin Khathaab  berkata : bersabda Rasulullah  : “ Jika waktu malam tiba dari arah sana 
dan waktu siang berlalu dari arah sana berarti orang yang berpuasa telah berbuka.: 

200 
23 

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar  berkata : Rasulullah  melarang puasa wishal, mereka berkata : Wahai 
Rasulullah engkau sendiri melakukan puasa wishal. Beliau bersabda : “ Sesungguhnya aku telah diberi 
makan dan minum oleh Allah.” 

 

 
Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah , ‘Aisyah  dan Anas bin Maalik . 

201
24 

Dalam riwayat Muslim dari Abu Sa’id Al Khudriy  : “ Siapapun diantara kalian yang ingin puasa 
wishal hendaklah menyambungnya sampai sahur.” 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
".ّغسبت الشنظ: "شاد البخازٖ 21  

(1100)ّاللفظ لُ، ّمطله  (1954)زّاِ البخازٖ  22  
(.1102)، ّمطله (1962)زّاِ البخازٖ  23  

".إىل: "بدل" حتٙ: "ّعيدِ- ّلٔظ ملطله -(1963)اذتدٓث للبخازٖ  24  
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Puasa Yang Utama dan Selainnya 

202

25 
Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al ‘Aash  berkata : “ Nabi  dikhabarkan bahwa aku berkata : Demi 
Allah, aku akan berpuasa disiang hari dan melakukan shalat dimalam hari selama aku masih hidup. 
Lalu Rasulullah  bertanya : “ Engkaukah yang berkata sedemikian ? “ Aku menjawab : “ Ya, aku 
memang mengatakan hal yang sedemikian, demi ayah dan ibuku.” Rasulullah  bersabda :                        
“ Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup melakukannya, maka berpuasalah dan berbuka, shalat 
malam dan tidur, berpuasalah dalam sebulan tiga hari, karena sesungguhnya kebaikan akan 
dilipatgandakan menjadi sepuluh semisalnya dan itu seakan akan engkau berpuasa selama setahun.” 
Aku ( ‘Abdullah bin ‘Amr ) berkata : “ Sesungguhnya aku benar benar mampu melakukan yang lebih 
dari itu.” Rasulullah  bersabda : “ Berpuasalah sehari dan berbuka dua hari.” Aku berkata : “ Aku 
mampu lebih dari itu. “ Rasulullah  bersabda : “ Maka berpuasalah sehari dan berbuka sehari – itulah 
puasa Dawud – dan itu puasa yang paling utama.” Aku berkata :  “Sesungguhnya aku sanggup lebih 
dari itu.” Beliau  bersabda : “ Tidak ada yang lebih baik dari itu.” 

 
26 

Pada riwayat yang lain Beliau  bersabda : “ Tidak ada puasa diatas puasa Dawud – setengah tahun – 
berpuasa sehari dan berbuka sehari.” 

  
 27

Dan darinya berkata : Bersabda Rasulullah  : “ Sesungguhnya puasa yang paling dicintai oleh Allah 
adalah puasa Dawud, dan shalat yang paling dicintai oleh Allah adalah shalat Dawud. Beliau tidur 
disetengah malam, bangun disepertiganya dan tidur diseperenamnya. Beliau berpuasa sehari dan 
berbuka sehari.” 
                                                             
".أ"ّضقطت ادتنل٘ األخريٗ مً . (181)، (1159)، ّمطله (1976)زّاِ البخازٖ  25  
".صٔاو ْٓو، ّإفطاز ْٓو: "، ّعيدٍنا(191( )1159)، ّمطله (6277)زّاِ البخازٖ  26  

(.189( )1159)، ّمطله (1131)زّاِ البخازٖ  27  
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203 

28

Dari Abu Hurairah  berkata : “ Kesayanganku  berwasiat kepadaku dengan tiga wasiat : puasa tiga 
hari dalam setiap bulan, dua rakaat shalat dhuha dan witir sebelum tidur.” 

 

204 

29 
Dari Muhammad bin ‘Abbaad bin Ja’far berkata : Aku bertanya kepada Jabir bin ‘Abdillah  : “ Apakah 
Rasulullah  melarang berpuasa pada hari jum’at ? “ Beliau menjawab : “ Ya.” 

 
30

Dan dalam riwayat Muslim terdapat tambahan : “ Dan demi Rabb Ka’bah.” 

 

205

31

Dari Abu Hurairah  berkata : Dia mendengar Rasulullah  bersabda : “ Janganlah seseorang diantara 
kalian berpuasa pada hari jum’at, kecuali dia berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya.”  

 

206
  

32

Dari Abu ‘Ubaid maula Ibnu Azhar dan namanya Sa’ad bin ‘Ubaid dia berkata : Aku pernah shalat Id 
bersama Umar bin Khathaab  lalu dia berkata : “ Inilah dia hari yang Rasulullah  melarang kami 

                                                             
(721)، ّمطله (1981)زّاِ البخازٖ  28  
(.1143)، ّمطله (1984)زّاِ البخازٖ  29  

ّلرلم (141/ 2)" اللربٚ"، ّأما السّآ٘ املركْزٗ ٍيا، فَٕ لليطاٜٕ يف "ّزب ٍرا البٔت: "ّالرٖ يف مطله- زمحُ اهلل-كرا قال اذتافظ عبد الغين   30
".ملطله فٍْه" العندٗ"ّعصاٍا صاحب ."(233/ 4)" الفتح"قال اذتافظ يف   

ال ٓصه : "ّأما مطله فسّآتُ". ال ٓصْو أحدكه ْٓو ادتنع٘ إال ًْٓما قبلُ أّ بعدِ: "فسّآ٘ البخازٖ. بيحِْ (1144)، ّمطله (1985)زّاِ البخازٖ  31
ال ختصْا ْٓو ادتنع٘ بصٔاو مً بني األٓاو، إال أٌ : ". . . ّعيدِ زّآ٘ أخسٚ لليَا بلفظ". أحدكه ْٓو ادتنع٘، إال أٌ ٓصْو قبلُ، أّ ٓصْو بعدِ

".ٓلٌْ يف صْو ٓصْمُ أحدكه  

(.1137)، ّمطله (1990)زّاِ البخازٖ  32  
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berpuasa didalamnya, hari berbuka dan berpuasa bagi kalian adapun hari yang terakhir adalah hari 
kalian memakan dari hewan hewan kurban.” 

 

207 

33 34

Dari Abiy Sa’id Al Khudriy  berkata : Rasulullah  melarang puasa pada dua hari, hari Idul Adha dan 
Idul Fitri, melarang melilitkan kain yang kuat dan tidak berpori pori, duduk memeluk lutut dengan 
memakai selembar kain dan shalat sesudah subuh dan ashar. 

 

208

35

Dari Abiy Sa’id Al Khudriy  berkata : bersabda Rasulullah  : “ Siapa yang berpuasa sehari dijalan 
Allah maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka pada kadar tujuh puluh tahun perjalanan.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
(.800 - 799/ 2)بل أخسجُ مطله خمتصًسا مقتصًسا علٙ الصْو فقط  33  
.(فتح/ 239/ 4)بل لقد أخسجُ البخازٖ بتنامُ يف غري مْضع ميَا  34  

".بّعد: "بدل" باعد: "ّعيد مطله (1153)، ّمطله (2840)زّاِ البخازٖ  35  
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Lailatul Qadar 

209

 
36

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar  bahwa ada beberapa shahabat Rasulullah  yang bermimpi melihat 
lailatul qadar ketika tidur, yaitu pada tujuh hari terakhir. Lalu Rasulullah  bersabda : “ Aku melihat 
mimpi kalian itu saling bersamaan pada tujuh malam yang terakhir. Siapapun yang hendak 
mencarinya maka carilah di tujuh malam terakhir dari Ramadhan.” 
 

210 

.37

Dari ‘Aisyah  bahwasanya Rasulullah  bersabda : “ Carilah oleh kalian lailatul qadar pada malam 
ganjil dari sepuluh malam yang terakhir.” 

211


38

Dari Abu Sa’id Al Khudriy  bahwasanya Rasulullah  pernah itikaf pada sepuluh hari pertengahan 
Ramadhan, lalu itikaf selama satu bulan ( pada setahun ) sehingga setelah sampai malam keduapuluh 
satu beliau  keluar dari itikafnya dan bersabda : “ Siapa yang hendak beritikaf bersamaku maka 
hendaklah dia itikaf disepuluh malam yang terakhir, karena telah diberitahukan kepadaku tentang 

                                                             
(.1165)، ّمطله (2015)زّاِ البخازٖ  36  

: بدل" التنطْا: "ّيف زّآ٘ أخسٚ لُ" الْتس: "دٌّ لفظ" يف العشس: "ّعيد مطله". مً زمطاٌ: "ّشادا (1169)، ّمطله (2017)زّاِ البخازٖ  37
جياّز - صلٙ اهلل علُٔ ّضله - كاٌ زضْل اهلل : عً عاٜش٘ قالت (2020)، ّشاد البخازٖ يف زّآ٘ لُ (2019)، ٍّٕ أًٓطا زّآ٘ للبخازٖ "حتسّا"

.اذتدٓث:. . . يف العشس األّاخس مً زمطاٌ، ّٓقْل  

(.1167)ّمطله - ّالطٔاق لُ -(2027)زّاِ البخازٖ  38  
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malam ini kemudian aku lupa. Aku merasa sujud diatas air dan tanah pada pagi harinya, maka carilah 
lalilatul qadar pada sepuluh malam yang terakhir dan carilah pada malam malam yang ganjilnya. Abu 
Sa’id Al Khudriy berkata : “ Pada malam itu langit menurunkan hujan, sementara atap masjid bocor, 
sehingga masjid menjadi basah. Lalu kulihat di kening Rasulullah  ada bekas tanah yang bercampur 
air setelah shalat subuh hari kedua puluh satu.” 

 
Bab ‘Itikaf 

212

 39

Dari ‘Aisyah  bahwasanya Nabi  biasa itikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan 
hingga beliau diwafatkan Allah  , kemudian istri istrinya melakukan itikaf sepeninggalan beliau. 
 


40

41 
Dan pada suatu lafadz : “ Bahwa Rasulullah  itikaf pada setiap bulan Ramadhan, jika datang waktu 
shalat subuh maka beliau menghampiri tempat yang sebelumnya dijadikan untuk itikaf. 

213

42 
Dari ‘Aisyah  bahwasanya dia pernah menyisir rambut Rasulullah  ketika dia haidh dan beliau 
itikaf didalam masjid, sedang dia berada didalam biliknya dan beliau menjulurkan kepala.”  

 
43 

Dalam suatu riwayat : “ Beliau  tidak masuk kerumah kecuali untuk menunaikan hajatnya sebagai 
manusia.” 

                                                             
(5( )1172)، ّمطله (2026)زّاِ البخازٖ  39  

".دخل: "، ّلغريٍه"َحلَّ: "ّلللشنَٔين ّأبٕ ذز ّأبٕ الْقت 40  

(.2045)زّاِ البخازٖ  41   
(9( )297)ّاللفظ لُ، ّمطله  (2046)زّاِ البخازٖ  42  

.ٍّٕ أًٓطا زّآ٘ ملطله" إذا كاٌ معتلًفا: "ّشاد" اإلىطاٌ: "ّلٔظ عيد البخازٖ لفظ (6( )297)، ّمطله (2029)زّاِ البخازٖ  43  
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44

Dalam suatu riwayat : Bahwasanya ‘Aisyah  berkata : “ Sesungguhnya aku tidak masuk rumah 
kecuali karena suatu keperluan, sehingga ketika ada orang yang sakit didalamnya, aku tidak bertanya 
tentang keadaannya kecuali aku melakukannya sambil berlalu.” 

 

214

45

 
Dari ‘Umar bin Khathaab  dia berkata : Aku berkata : Wahai Rasulullah sesungguhnya aku pernah 
bernadzar semasa jahiliyyah untuk itikaf semalam suntuk – dalam satu riwayat – satu hari di Masjidil 
Haram.” Maka beliau  bersabda : “ Penuhilah nadzarmu. “  
 
Dalam satu riwayat tidak disebutkan oleh perawi “ sehari “ tidak juga disebutkan “ semalam “ 
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4748 
Dari Shafiyyah binti Huyay  dia berkata : Rasulullah  pernah itikaf di dalam masjid, lalu aku 
menemui beliau untuk menjenguknya dimalam hari dan aku berbincang bincang dengan beliau. 
Kemudian aku bangkit untuk kembali, maka beliau bangkit untuk mengantarkan diriku. Sedang 
tempat tinggal Shafiyyah dirumah Usamah bin Zaid. Lalu ada orang dari kalangan Anshar yang lewat. 
Ketika keduanya melihat Rasulullah maka keduanya mempercepat jalannya. Maka Rasulullah 
bersabda : “ Berhentilah kalian berdua, ini adalah Shafiyyah binti Huyyay.” Keduanya berkata : “ Maha 
Suci Allah wahai Rasulullah.” Kemudian Rasulullah bersabda : “ Sesungguhnya syaithan mengalir pada 
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kitab puasa 
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jiwa anak Adam seperti mengalirnya aliran darah dan sesungguhnya aku khawatir syaithan 
menyusupkan keburukan pad ahati kalian berdua. 

 



49 
Dalam suatu riwayat : “ Bahwa Shafiyyah datang untuk menjenguk beliau  ketika beliau sedang itikaf 
didalam masjid, pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan, lalu dia berbincang bincang 
dengan beliau  beberapa saat kemudian dia bangkit untuk kembali, maka beliau  juga bangkit 
bersamanya untuk menghantar sampai ke pintu masjid, yaitu pintu Ummu Salamah…lalu disebutkan 
hadits semisal diatas. 
 

 
Selesai diterjemahkan pada tanggal 9 Syaban 1438 H – bertepatan dengan 6 Mei 2017, sandaran yang 

saya jadikan matan adalah Maktabah Syamillah. 

 

 

Abu Asma Andre
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